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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :احلمد اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد
أن بابيا الااتعايان فقد أذيع وأشيعع   وسيا ا االعيالم مين اذاعياف وصيحق وموائيع ف يا ع  بي

ئييد نعيين   االسيييالم ورسييول اهلل امييد علعيييه الصييالة والسيييالم  -بنييدياا السيياشر ع ييي  –
وهيي ا أميي  عوعييل وميي ها ومصيياشم للمن يي  والعقييا  !وجمافيياة العقييا  ووصيياه ورسييالاه بال يي 

وحلقعقيي  االسييالم الناصييع  ذلاييا االسييالم اليي   أبيي ة اهلل بييه الب يي ي  ميين ال لميياف ا  النييور 
ن جور األشيان ا  عدل االسالم ال   شهد به عقالء األعداء وال أنعا   مدح االسالم وم

 : ورسول االسالم فإنه ئد اماألف به الدنعا وزب ف به املااباف واباص  فأئول
 . رمح  للعاملنياهلل أرسله  ان امًدا رسول اهلل حًقا وصدئا 
 .منرياً  أرسله ب رياً ون ي اً وشاععاً ا  اهلل وس اجاً  

 .با جاء حببها واالميان هبا وباابها , بعاء وكابهاجاء باحرتام األن     
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل ِإلَْيِه ِمنن ََّّبهنِه َااْلُمْمِموُنوَك ٌُّنَم آَمنَن بِالوَنِه َاَمِِهَ َِنِه اٌََُُّ ِنِه }ئال تعا  

 (    582 البق ة. ) {ُسِوِه َاَُُّسِوِه الَ نُنَفرهُق بَنْيَن َأَحٍد مهن َّ  
َوا َاَمنا }وئال تعا  آم اً امداً صلى اهلل علعه وسلا وأماه        ُقوُلوْا آَموَّا بِالَوِه َاَما أُنِزَل ِإلَينْ

ِِيَسنى َاَمنا  َِ َاَمنا ُأامِنَس ُموَسنى َا يَم َاِإْسنَااَق َاََنْقُونوَو َاابْسنَ ا ِِ أُنِزَل ِإَلى ِإبْنَراِهيَم َاِإْسنَما
ُهْم َاَنْاُن َلُه ُمْسِوُموكَ أُ   (   631 البق ة. ){ اِمَس الوَِّ ي وَك ِمن ََّّبهِهْم الَ نُنَفرهُق بَنْيَن َأَحٍد مهونْ

يَم َاِإْسننَااَق }وئيال تعيا   ِِ َِوَننى ِإبْننَراِهيَم َاِإْسننَما وَننا َاَمننا أُننِزَل  ََِوينْ قُننْم آَموَّننا بِالوَنِه َاَمننا أُننِزَل 
ُهْم َاََنْقُووَو َااَبسْ  ِِيَسنى َاالوَِّ ي نوَك ِمنن ََّّبهِهنْم اَل نُنَفنرهُق بَننْيَن َأَحنٍد مهنونْ َِ َاَما ُأاِمَس ُموَسى َا َ ا

 .( 88 آل عم ان. ) { َاَنْاُن َلُه ُمْسِوُموكَ 
جاء اميد صيلى اهلل علعيه وسيلا بالعيدل واالحسيان ناهعياً عين الاح ياء واملناي  والب ي        

َِِن اْلَفْاَشاء َااْلُموَ ِر َااْل َنْغِس  ِإكَّ الَوَه ََْأُمرُ } َهى  بِاْلَقْدِل َااإِلْحَساِك َاِإَََاء ِذي اْلُوْرَبى َاََنونْ
      ( 09 النحا. ) { ََِقُظُ ْم َلَقوَُّ ْم َمذٌَُّّراكَ 

 .هاش العالء كلم  اهلل وللق اء على الاا  وال    والاساش جلجاء  با
 . بعدهصالة والسالم وأنبعاء بين اس ا عا من وئد سبقه ا  ذلك موسى علعه ال
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 .القصاص واحلدوش حلاظ الدين واألناس واألع اض واألموال  وجاء ب  عع       
وذليييك بيييري واحسيييان وحاييييظ  ,موسيييى وأنبعييياء بيييين اسيييي ا عا مييين بعيييدهليييك ذ ا وئيييد سيييبقه 

 .ااسد ملوالشاع  األمن واألمان وجلل املصاحل وشرء ا. اخل .. لألع اض واألموال 
يي َ  وال يصييق امييداً ورسييالاه بال يي  اال كيياذ  ك   َ ار نيياعن   موسييى ورسييالاه ونيياعن   قَّ

 .األنبعاء بعده ال ين كانوا حيامون بالاوراة 
ََن ِإنَّا أَنَزْلَوا الَنَّْوََّاَة ِفيَها ُهًدى َانُوٌَّ ََْاُ ُم ِبَها الوَِّ ي وَك الَِّذََن َأْسَوُموْا لِوَّذِ }ئال تعا        

نَهَداء فَنشَ َمْ َشنوُ  َُ ََِوْينِه  ْا َهاُداْا َاالرَّبَّانِي وَك َااَبْحَ اَُّ ِبَما اْسَُْاِفظُوْا ِمنن ٌََِّناِو الوَنِه اٌََّنانُوْا 
ُم الوَّاَس َااْخَشْوِك َااَل َمْشََنُراْا ِبآََاِمس َثَموناً َقِونيًش َاَمنن لَّنْم ََْاُ نم ِبَمنا أَننَزَل الوَنُه فَُأْالَننِ َ  ُهن

ََِوْيِهْم ِفيَهنا َأكَّ النونَّْفَ  بِنالونَّْفِ  َااْلَقنْيَن بِناْلَقْيِن َاابَننأَل بِنابَنأِل َااُبُذَك  . اْلَ اِفُراكَ  َوا  اٌََََّ نْ
 بِاُبُذِك َاالسهنَّ بِالسهنه َااْلُجُراَح ِقَصاٌص َفَمن َمَصدََّق ِبِه فَنُهَو ٌَّفَّاٌََّة لَُّه َاَمن لَّنْم ََْاُ نم ِبَمنا

 . (82-88 املا دة. ) { أنَزَل الَوُه فَُأْالَنِ َ  ُهُم الظَّاِلُموكَ 
َالْننَيْاُ ْم َأْهننُم اإِلنِجيننِم ِبَمننا أَنننَزَل الوَننُه ِفيننِه َاَمننن لَّننْم ََْاُ ننم ِبَمننا أَنننَزَل الوَننُه }ئييال تعييا  و 

 ( 84 املا دة. ) { فَُأْالَنِ َ  ُهُم اْلَفاِسُووكَ 
 .ا من عقا د وأحاام مارى بالاوراة واالجنعا فلا يعملوا مبا فعهوئد كا  العهوش والنص    
وك بوا امداً صلى اهلل علعه وسلا ال   جاء مصيدئاً لألنبعياء وكايبها ومنهيا الايوراة واالجنعيا  
. 

مليييا   الايييوراة  تصيييدي كاييي وا مبحميييد وميييا ت يييمناه رسيييالاه مييين تصيييدي  لألنبعييياء  ععييياً و       
 . اال ما نسخه االسالم عقا د وأحااما من موما فعه واالجنعا

ًاً وب يي اً وحسييداً وب عيياً بعييد أن   وحيياربوه أشييد احليي   وال سييعما أحبييارها ورهبيياكا وبييابوا ا كيي
ح فييوا كاييبها وتالعبييوا بنصوصييها وحولييوا مييا فعهييا ميين عقا ييد وتوحعييد واميييان ا  شيي   وكايي ان 

  !!وع لوا ما فعها من أحاام 
عليعها الااي   يصيعلاها مين كايبها اليد ييدَّعون االمييان هبيا فاعيق فإذا كيان هي ا ميوئ      

 !؟مبحمد ومبا جاء به من ئ آن ال يأتعه البانا من بني يديه وال من بلاه 
يا أها الااا  توبوا ا  اهلل توب  نصوحا واتبعوا امداً الي   ب ي ف بيه كايباا وب ي  بيه      

يَسننى ابْننُن َمننْرَََم ََننا بَوِننس ِإْسننَراهِيَم ِإنهننس  َاِإذْ }ععسييى علعييه الصييالة والسييالم حعيي  ئييال  ِِ قَنناَل 
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قاً لهَما بَنْيَن َََديَّ ِمَن الَنَّْوََّاِة َاُمَ شهراً ِبَرُسنوٍل ََنْأِمس ِمنن بَنْقنِدي اْسنمُ  ُه ََُّسوُل الوَِّه ِإلَْيُ م م َصده
 .(1 الصق. ) { ينٌ َأْحَمُد فَنَومَّا َجاءُهم بِاْل َنينهَواِت قَاُلوا َهَذا ِسْاٌر م  ِ 

َوُ ْم َأالَّ نَنْقُ َد ِإالَّ الَوَه َاالَ ُنْشنرِ }     وَنَوا َابَنينْ َك ُقْم ََا َأْهَم اْلِ ََاِو مَنَقاَلْوْا ِإَلى ٌََّوَمٍة َسَواء بَنينْ
نننْي اً َاالَ ََنَِّ نننَذ بَنْقُعنننَوا بَنْقعننناً َأَّْبَابننناً مهنننن ُداِك الوَنننِه فَنننِ ك مَنَولَّنننْوْا فَنُوولُنننواْ  ََ نننَهُداْا بِأَنَّنننا  بِنننِه  َْ ا

 (18 آل عم ان. ) { ُمْسِوُموكَ 
َُْم مَنْقَوُمنننوَك }           {ََنننا َأْهنننَم اْلِ ََننناِو لِنننَم مَنْوِ ُسنننوَك اْلَانننتَّ بِاْلَ اِ نننِم َاَمْ َُُمنننوَك اْلَانننتَّ َاأَنننن
 ( . 46 آل عم ان)
َِن َسِ يِم الَوِه َمْن آمَ } ََُهَداء َاَمنا ُقْم ََا َأْهَم اْلِ ََاِو ِلَم َمُصد اَك  َُْم  َِِوجاً َاأَن ُغونَنَها  َن مَن نْ

َِمَّا مَنْقَمُووكَ   (00 آل عم ان. ) { الَوُه ِبَغاِفٍم 
يببابيا الااتعايان أ   ىسيمَّ يا مين ي        يا ت  ل  س  ا يؤتيك اهلل األجي  مي تني فيإن أبعيا فإييا علعيك ل  س 

 .امث أتباعك من النصارى األوربعني وغري األوربعني 
ها السيييييماواف واألرض أعيييييدف ييييييدبلاا اهلل جنييييي  ع  ييييي ,لعسيييييلا أهيييييا ملايييييكأسيييييلا و      

يي. أتبيياا ال سييا الصيياشئني , للماقييني هييعمن علييى كييا ال سيياالف  هبيي ا القيي آن الع ييعا اليي   ن  آم 
 .والا   السلعم   اجح الد تؤيدها العقول ال   العاشل  وجاء بالعقا د الصحعح  واألحاام

هبي ا القي آن اليي   ت يمن ميا ذكيي ف لايا وبلي  م تبيي  مين االعويياز ال آمين أنيا وأتباعييك     
 .يلحقه اعواز ماش  وال معنو  

با عوزوا أن يأتوا بع   سور , مبثلهمبثله فعوزوا أن يأتوا  أن يأتوا ى اهلل اجلن واالنسحتد      
 .من مثله با عوزوا أن يأتوا بسورة من مثله 

 .ع ها لبعض ظهرياً عوزوا وعوزوا وعوزوا ولو كان ب     
واف وأتباعها ا  االميان لو كان عندها حظ من العقا والاعقا بو  ه ا وحده ما يدعوا البا

 .واالشرا  واالنصاف 
واال فييييأيقنوا  ,وت نمييييوا جنيييي  ع  ييييها السييييماواف واألرض واف تسييييلمواأسييييلموا أيهييييا البيييياب     

ئيال          ,وئع هيا بععيد,  ها شديدح, الد من نار أعدها اهلل للااف ينبالع ا  ال ديد اخل
ََْدنَا لِْوَ ناِفرََِن سَ ِإنَّا  }  الق آن الع عا وكاابه احلاعا  تعا  ِْ .  { الً َاَسنِقيراً َاَأْغنش ِسنششَأ
 .  (8 االنسان)
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ْوُهنننْم َقِونننيشً }وئيييال تعيييا    كاابيييه الع يييعا  بِيَن ُأالِنننس الونَّْقَمنننِة َاَمهه إك لننندَوا  َاَذَّْنِنننس َااْلُمَ نننذه
ننذابا أليمننا َننو   ْوَ  مَنْرُجننأُل اْبََُّْ  َااْلِج َنناُل اٌََّانَننِ  َننأن نناال اجايمننا ا قامننا ذا غصننة ِا

وك َّسوال  . اْلِجَ اُل ٌَِّثي اً مَِّهيشً  إنا أَّسووا إلي م َّسوال َاهدًا ِوي م ٌّما أَّسووا إلى فِر
وك الرسول فأخذناه أخذا ابيش  . (68-66املزما ) . {فقصى فِر

علمييوا أن أسييالفاا ئييد او , ال يي ور دنعا وال ي يي ناا بيياهلللييأيهييا البييابواف ال ت يي ناا احلعيياة ا     
واشعيوا أن ععسيى ابين اهلل أو آهلً  من شون اهلل ح فوا كاباا وأفسدوا ملااا وجعلوا من الب   

 .ثال  ثالث  تعا  اهلل عن ذلك علوا كبريا 
قننم هننو اهلل أحنند اهلل ) حملاييوم ميين الاح يييق والابييديا ئييال اهلل   كاابييه اخلالييد املعوييز ا     

 .( الصمد لم َود الم َولد الم َ ن له ٌّفوا أحد 
لوننند ج نننَم َننني اً إدا م ننناد السنننمااات ) وئيييال تعيييا    هييي ا الاايييا  الع يييعا املعويييز      
ل هدا أك دِنوا لونرحمن الندا امنا َو غنس لونرحمن فطرك موه اموشت ابَّ  ام ر الج اََ

ذ الننداً إك ٌّننم مننن فننس السننمااات اابَّ  إال آمننس الننرحمن ِ ننداً لونند أحصنناهم أك ََ نن
دهم ِدا  (02-80م مي )  ( .اٌّوهم آميه َو  الويامة فرداً  ِا

لقييد جيياء كييا ال سييا بالاوحعييد وحيياربوا ال يي   وميينها  أهييا الااييا  ويييا أيهييا البييابواف اييي     
َر الَّننِذََن قَنناُلوْا ِإكَّ الوَننَه ُهننَو اْلَمِسننيُ  ابْننُن َلَوننْد ٌََّفنن}ئييال تعييا  , ععسييى علعييه الصييالة السييالم 

ُِْ ُداْا الَوَه ََّبهس َاََّبَُّ ْم ِإنَُّه َمنن َُْشنِرْك بِالوَنِه فَنَونْد  َحنرََّ  َمْرَََم َاقَاَل اْلَمِسيُ  ََا بَِوس ِإْسَراهِيَم ا
ََِويِه اْلَجوََّة َاَمْأَااُه الوَّاَُّ َاَما لِوظَّاِلِمينَ   ( .45املا دة . ) { ِمْن أَنَصاٍَّ  الَوُه 

ير  فأم  علعه السالم بعباشة اهلل وحده وصي ح بيأن اهلل ربيه ور  مين بيانبها وأ         ,ا اليعهاس 
 .وأن من ي    باهلل فقد ح م اهلل علعه اجلن  ومأواه النار 

ُُ َثشَ }وئال تعا        ثَنٍة َاَمنا ِمنْن ِإلَننٍه ِإالَّ ِإلَننٌه َااِحنٌد َاِإك لََّوْد ٌََّفَر الَِّذََن قَاُلوْا ِإكَّ الَوَه ثَالِن
ََِذاٌو أَلِيمٌ  ُهْم  َِمَّا ََنُووُلوَك لََيَمسَّنَّ الَِّذََن ٌََّفُراْا ِمونْ  ( .43 املا دة. ) { لَّْم ََوََنُهوْا 

هوا أيهييا النصييارى والبييابواف عمييا حيي ركا اهلل ميين تألعييه ععسييى وغييريه ميين املخلوئيياف فييانا     
 .مأواكا النار وأن جيعا  وجزاء ذلك أن حي م اهلل علعاا اجلن , الاا  وال    ناا علىواال فأ
فيإكا واهلل عليى البانيا والااي  وال ت رتوا مبيا وجيدع علعيه أسيالفاا وبيابواتاا ورهبياناا      

 .ولقد ح فوا الاوراة واالجنعا كما أسلاا لاا 
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ألن هي ا ليعس  ؛اجلني  وينويعاا مين النياروال ت نوا أن ععسى سع ياع لايا أو ييدبلاا      
من باعا  عدة الاوحعد واخت متوه اهلا وهو ي اا  ألناا ئد بالااموه وبالااا عقعدته عقو  ,بعده

 ً  .مناا ومن  اللاا ومن اختاذكا اياه وأمه اهلني من شون اهلل  أذلك وسعا
ِِيَسى اْبَن َمْرَََم }ئال تعا        أَأَنَ  قُوَ  لِووَّاِس امَِّ ُذاِنس َاأُمهَس ِإلَنَهْيِن َاِإْذ قَاَل الَوُه ََا 

ِمن ُداِك الَوِه قَاَل ُسْ َااَنَ  َمنا ََُ نوُك لِنس َأْك َأقُنوَل َمنا لَنْيَ  لِنس ِبَانتن ِإك ٌُّونُ  قُنْوَُنُه فَنَونْد 
َِن ِْوَنُم َمنا ِفننس نَنْفِسنَ  ِإنَّننَ  أَننَ   َمنا قُنْوننُ  . شَُّ  اْلغُيُننوِو َِِوْمََنُه مَنْقوَنُم َمننا ِفنس نَنْفِسننس َاالَ َأ

ِهيداً مَّا ُدْمُ  ِفيِهْم  ََ ََِوْيِهْم  ُِْ ُداْا الَوَه ََّبهس َاََّبَُّ ْم اٌَُّوُ   نا َلُهْم ِإالَّ َما َأَمْرمَِوس ِبِه َأِك ا فَنَومَّ
ِهيدٌ  ََ ْسٍء  ََ ََِوى ٌُّمه  ََِوْيِهْم َاأَنَ   َ اُدَك ك منُ .ِ  مَنَوفنَّْيََِوس ٌُّوَ  أَنَ  الرَِّقيَب  ِِ بْنُهْم فَِ ننَُّهْم  َقذه

 ( . 668-661املا دة )  { َاِإك مَنْغِفْر َلُهْم فَِ نََّ  أَنَ  اْلَقزَُِز اْلَاِ يمُ 
ًأ من عقعدة النصارى واعاقاشها البان      مين شون اهليان  فعه و  أمه أكما افه ا ععسى يا
 ,( أك اِ ننداا اهلل َّبننس اَّب ننم) بييه ربييه  ويصيي ح أمييام اهلل أنييه مييا أميي  النييار اال مبييا أميي ه, اهلل 

وأن ييأم  النيار بال ي    االهلعي ع  لناسه وألمه فاهلل ربه ور  النار وأنه من املساحعا أن يد  
 .باهلل 
أشعوكا  ا   وحاجواا وجاشلاا   ذلك فإنينفإن ك باا مبا ت منه ه ا اخل ا  من حق    

ننَ  ِفيننهِ }مييني فقييال لييه ا  املباهليي  كمييا أميي  اهلل رسييوله الصيياش  األ ِمننن بَنْقننِد َمننا   َفَمننْن َحآجَّ
ثُنمَّ  َجاءَك ِمَن اْلِقْوِم فَنُوْم مَنَقاَلْوْا َندُْع أَبْنَواءنَا َاأَبْنَواءٌُّْم َاِنَساءنَا َاِنَساءٌُّْم َاأَنُفَسَوا اأَنُفَسُ مْ 

ََِوى اْلَ اِذبِينَ   (16آل عم ان ) { نَنْ ََِهْم فَنَوْجَقم لَّْقَوَة الَوِه 
 .ويل ولاا مسلا   ذلك أسوة حسن  مبحمد صلى اهلل علعه وسلا  

  .  والسالم على من اتبع اهلدى      

                                                 

 .أ    ععسى  -( 6)


